
 

     Către, 

                         Municipiul  Târgu Mureş 

 

         Subsemnatul(a)___________________________________________________ cu  
 
domiciliul în _____________________str._____________________________nr.______/_____,  
 
telefon nr.__________________ posesor al actului de identitate seria _____ nr._________ 
 
        Rog a mă cuprinde pe lista solicitanţilor de locuinţe  ANL pe anul 20___ 
 
      Documente necesare: 

1. Cerere-formular; 
2. Copii ale actelor de identitate ale solicitantului, membrilor familiei acestuia, precum și ale 

persoanelor aflate în întreținere, care locuiesc împrună cu acesta; 
3. Alte acte de stare civilă- certificat de naștere, de căsătorie 
4. Declarație notarială a titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți 

membri majori din familia acestuia din care să reiasă că nu deține și nu a deținut o altă 
locuință în proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate 
de stat, proprietate a unității administrativ -teritoriale sau a unității în care își desfășoară 
activitatea atât în municipiul Târgu Mureș, cât și  în localitățile situate pe o raza de  30 km  
față de municipiul Târgu Mureș, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință; 

5. Declarația notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul are calitatea 
de tolerat în spațiu precum și numărul persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul, 
în situația în care acesta nu locuiește într-un bloc de locuințe; 

6. Actul de proprietate (copie) privind locuința de domiciliu sau de reședință, din care să 
rezulte suprafața locuibilă ; 

7. Contractul de închiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs 
întregistrat la ANAF ( va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiul 
locativ privat, în copie); 

8. Adeverință eliberată de Asociația de proprietari din care să rezulte numărul de persoane 
care locuiesc împreună cu solicitantul și pentru care se claculează și se încasează 
contravaloarea cheltuielilor de întreținere; 

9. Actele de studii-ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii ( se depune doar de 
către solicitant, în copie); 

10. Adeverință de la locul de muncă pentru titularul cererii și membrii familiei, după caz, din 
care să reiasă venitul  net realizat și locul desfășurării activității, precum și orice altă 
dovadă de venit sau declarație; 

11. Acte din care să rezulte calitatea de chiriaş evacuat sau în curs de evacuare din case 

naţionalizate; 

12. Acte din care să rezulte calitatea de tânăr provenit din case de ocrotire socială şi care a 

împlinit vârsta de 18 ani, cu specificarea perioadei de internare 

13. Acte doveditoare ale înfierii; 

14. Acte medicale privind boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei 

acestuia ori aflat în întreținere, cu precizarea dacă necesită, potrivit legii, însoțitor sau o 

camera de locuit în plus, dacă este cazul 

15. -  un dosar plic 

Termen de depunere- ________.  

Data:__________________                                                 Semnătura:_______________ 

   

 

 



 

Documente depuse: 

                                                                                                                     Nr.pagini/file depuse 

1.  Actul de identitate al solicitantului  

2.  Alte acte de stare civilă  

3.  Declarație notarială a titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și 
ale celorlalți membri majori din familia acestuia din care să reiasă că nu 
deține și nu a deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu este 
beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate 
a unității administrativ -teritoriale sau a unității în care își desfășoară 
activitatea atât în municipiul Târgu Mureș, cât și  în localitățile situate 
pe o raza de  30 km  față de municipiul Târgu Mureș, unde își 
desfășoară activitatea titularul cererii de locuință 
 

 

4.  Declarația notarială pe propria răspundere din care să rezulte că 

solicitantul are calitatea de tolerat în spațiu precum și numărul 

persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul, în situația în care 

acesta nu locuiește într-un bloc de locuințe 

 

5.  Actul de proprietate (copie) privind locuința de domiciliu sau de 

reședință, din care să rezulte suprafața locuibilă 

 

6.  Contractul de închiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil 

pentru anul în curs întregistrat la ANAF 

 

7.  Adeverință eliberată de Asociația de proprietari din care să rezulte 

numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul și pentru 

care se claculează și se încasează contravaloarea cheltuielilor de 

întreținere 

 

8.  Actele de studii-ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii  

9.  Adeverință de la locul de muncă pentru titularul cererii și membrii 
familiei, după caz, din care să reiasă venitul  net realizat și locul 
desfășurării activității, precum și orice altă dovadă de venit sau 
declarație 

 

10.  Acte din care să rezulte calitatea de chiriaş evacuat sau în curs de 
evacuare din case naţionalizate 

 

11.  Acte din care să rezulte calitatea de tânăr provenit din case de ocrotire 

socială şi care a împlinit vârsta de 18 ani, cu specificarea perioadei de 

internare 

 

 

12.  Acte doveditoare ale înfierii  

13.  Acte medicale privind boala de care suferă solicitantul sau un alt 

membru al familiei acestuia ori aflat în întreținere, cu precizarea dacă 

necesită, potrivit legii, însoțitor sau o camera de locuit în plus 

 

14.  Alte acte  

Total pagini/file depuse în susţinerea cererii:  

 

Semnătura:_______________ 


